
Grundejerforeningen Duemosen 

Nyhedsbrev – maj 2009 
 
Dette er anden udgave af nyhedsbrevet for grundejerforeningen Duemosen. Formålet er at 

give alle grundejere informationer om, hvad der foregår i området omkring Snogekær, 
hvad bestyrelsen har gang i af aktiviteter og hvad der sker i den nære fremtid. Vi håber, at 

det vil kunne besvare nogle af de spørgsmål, som I måtte have. 
 

Bestyrelsen 
 

 
 
Generalforsamling 2009 
Formanden kom omkring følgende punkter i 
sin årsberetning: Færdiggørelse af 
fællesarealerne, etableringen af Det grønne 
område, diverse sager: sag om kontingent 
4B-Boligbyg og SP Huset, stævning fra 
Svejgaard Glast, tilbagebetaling af 
ejendomsskat m.fl. 
Regnskab for 2008 blev godkendt af 
generalforsamlingen. 
Formanden præsenterede udkast til 
legepladsen i øst, samt budget herfor, som 
blev godkendt af generalforsamlingen. 
Budget 2009 blev præsenteret af 
kassereren og der blev ikke diskuteret, om 
kontingentet skulle sættes ned næste år, da 
det sidste år blev vedtaget at fastholde de 
1500,- kr. til området er færdigetableret. 
Budgettet 2009 blev vedtaget af 
generalforsamlingen.  
En ny bestyrelse blev valgt, se på næste 
side.  
Under eventuelt blev der talt om problemer 
med husdyr og deres efterladenskaber, om 
problemer med høj fart på Snogekær, der 
var ønske om nogle ideer til fartsænkning. 
Se hele referatet på Infotavlen eller på 
vores webside www.snogekaer.com 

 
Bestyrelsen 
 
 
Terrasseområdet 
Så prøver vi igen! Vi skal i gang med at 
udarbejde et oplæg til, hvordan terrassen i 

område 3 skal udformes. Der skal laves en 
skitse og en detaljeret plan med belægning, 
beplantning, møblement m.m., samt et 
budget for hele planen, som skal fremlægges 
og til afstemning på næste års 
generalforsamling. Vi søger grundejere som 
kunne tænke sig at være med til enten at 
planlægge eller/og opfører denne terrasse. 
Så kunne du tænke dig at være med i denne 
arbejdsgruppe, skal du tilmelde dig hos 
undertegnede på mail: clc18@mail.dk eller 
på telefon 38 10 53 42 sendes d. 1.august 
2009, hvorefter der vil blive indkaldt til møde.  

 
Cathrine Axelsen, formand 
 
 
Ny forening i nr. 25 
Dobbelthusene er ved at være helt færdige 
og fællesarealerne er blevet overdraget fra 
bygherren til grundejerne, som har dannet 
"Grundejerforeningen Snogekær A-T."  
Status er at 12 huse er solgt, 2 huse er lejet 
ud og 2 huse er stadig til salg. Vi er gået i 
gang med at forbedre vores affaldsordning 
og få afmærket vores p-pladser.  
Der er etableret et godt samarbejde med 
Grundejerforeningen Duemosen, som vi 
hører ind under. 

 
Formand Marcin Brodzikowski, 
Snogekær 25 A 
 

http://www.snogekaer.com/
mailto:clc18@mail.dk


Vedligeholdelse af fortove og rabatter 
Vi vil blot minde op, at det er grundejerne 
selv, der skal vedligeholde fortove og 
rabatter uden for egen matrikel. På det lille 
stykke jord mellem hæk og kantstenen i 
den side, hvor der ikke er fortov er det 
tilladt i stedet for græs at udlægge grå 
granitskærver (farvekode antracit, 
størrelse11-16 mm). Mellemstykket på den 
side, hvor der er fortov, skal grundejerne 
også selv holde. Her skal der dog fortsat 
være græs. 

 
Bestyrelsen 
 
 
Arbejdsdag i foråret 
Så er det igen i år blevet tid til arbejdsdag 
på Snogekær. Vi skal have ryddet krat i 
Lilleskoven og fjernet affald i hele området 
– så kom og giv en hånd med. Indbydelser 
er omdelt, men arrangementet finder sted 
søndag d. 24. maj kl. 9.30, hvor man møder 
op ved Lilleskoven. Der vil være 
forfriskninger til de hårdtarbejdende 

 
Bestyrelsen 
 

Vejfesten 
Lørdag d. 16. marts afholder vi vejfest. Vi 
starter grillerne kl. 17.00. Medbring selv 
mad og drikke og godt humør, så sørger vi 
for borde, stole og telt. 
Angående det praktiske håber vi, der er 
nogen der igen i år, som vil hjælpe til med 
at hente grillen i Silvan og rejse teltet, samt 
hjælpe til med at rydde op søndag og 
pakke teltet ned igen.  
Tilmelding sker til Henriette (tlf. 26824843) 
eller Christa (tlf. 20768989) senest 1. maj. 
 
Festudvalget 
 
 
Hvilke opgaver varetager bestyrelsen 
IKKE! 
For god ordens skyld vil vi til alle dem, som 
ikke deltog på årets general-forsamling 
gøre opmærksom på, at følgende opgaver 
ikke varetages af bestyrelsen: 

•  klager over naboers (eller deres 
husdyrs) adfærd – kontakt politiet 

•  overtrædelser af lokalplanen – 
kontakt teknisk forvaltning 

•  stridigheder angående skel – 
kontakt hegnssynet 

 
Bestyrelsen 
 

 
Den nye bestyrelse: 

Cathrine Axelsen Formand  Nr. 18 38105342 snogekaer18@snogekaer.com 

Ann Hansen Kasserer Nr. 20 60121998 snogekaer20@snogekaer.com 

Mads Ritsmar Næstformand Nr. 30 20752301 snogekaer30@snogekaer.com 

Christa Marvig Menigt medlem Nr. 1 20768989 snogekaer1@snogekaer.com 

John Nielsen Menigt medlem Nr. 43 27505414 snogekaer46@snogekaer.com 

Tom Nielsen Menigt medlem Nr. 34 40572545 snogekaer34@snogekaer.com 

Bitten Jessen Menigt medlem Nr. 2 47313214 snogekaer2@snogekaer.com 

Allan Marvig Suppleant Nr. 1 20768989 snogekaer1@snogekaer.com 

Jakob Edske Suppleant Nr. 10 40600361 jacob@edske.com 

Claus Nielsen Revisor  Nr. 22 26243187 clini@mail.dk 

Carsten Jarfelt Revisorsuppleant Nr. 24 40505326 carsten@jarfelt.dk 

Bent Andersen Formand for nr. 23 Nr. 23K 47312822 hanne-bent@andersen.mail.dk 

Marcin 
Brodzinkowski 

Formand for nr. 25 Nr. 25A 29236735 marcin@brodzikowski.dk 
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